Fotbalová asociace České republiky
OFS Vyškov
Mlýnská 10
682 01 VYŠKOV

Informace KRD OFS Vyškov
Vážení funkcionáři,
V minulosti jsme vás informovali o stavu rozhodčích na našem okrese a žádali vás, abyste
ve svých klubech našli vhodného kandidáta, který by byl schopen utkání vašeho týmu řídit. Na
tato volání slyšeli Ivanovice, Dědice, Račice, Slavíkovice a Chválkovice u Bučovic. Tyto oddíly
mají pokrytá svá mládežnická utkání a v případě Chválkovice u Bučovic domácí utkání 4. třídy.
Všichni tito oddílový rozhodčí byli komisí proškoleni, dostali patřičné vybavení a za svou práci
dostanou finanční ohodnocení.
V současnosti KRD disponuje 25 aktivních kmenovými rozhodčími, kteří řídí utkání
v rámci celého OFS a 6, kteří fungují jako oddílový. Z 25 kmenových působí 3 jako delegáti
vyšších soutěží a 5 nováčků, kteří na své první utkání čekají. To znamená, že 17 rozhodčích je
připraveno řídit vaše víkendová utkání, pokud tedy některý z nich není nemocný, zraněný
nebo nemá pracovní povinnost.
KRD OFS Vyškov připravuje ve spolupráci s SK Slavkov u Brna mimořádný
seminář rozhodčích pro kmenové i oddílové rozhodčí. Termín 6. 4. 2022 od 18hod na
fotbalovém stadionu ve Slavkově u Brna.
Počet 17 rozhodčích zajišťuje obsazení pouze na utkání OP a 3. tříd. Jen zcela
výjimečně budou obsazována utkání 4. třídy a mládeže.
Řadový a oddílový rozhodčí mají v případě řízení utkání stejná práva a povinnosti. Oba jsou
delegování prostřednictvím obsazovacího úseku KRD a také oběma náleží stejná odměna za řízení
utkání.
Hlavním rozdílem mezi řadovým a oddílovým rozhodčím je způsob delegací:








Řadový rozhodčí je nasazován dle jeho omluv a časové dispozice v rámci celého okresu
Vyškov,
Je pod monitoringem členů odborných komisí a delegátů, kteří sledují jeho osobnostní růst a
fyzickou zdatnost,
V případě prokázání svých kvalit může být navrhnut k zařazení mezi rozhodčí vyšších soutěží.
Oddílový rozhodčí je nasazován dle jeho omluv a časové dispozice v rámci utkání svého klubu,
V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je oprávněn převzít jeho funkci,
Má právo na odměnu za předpokladu, že dle pravidel fotbalu řídí utkání ve sportovní výstroji
(jakékoli sportovní), tuto výstroj zajistí OFS + píšťalka a karty
Může se kdykoli stát řadovým rozhodčím.
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